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 مقدمه

ثلیی  وند تولید موزن به صورت گسترده در تجزیه و تحلیل داده گونه های آبزی در جات شنایت باتر ذیایر و ر-امروزه رابطه طول

یسیت )بیه   ز(. همچنین این نگرش در برنامه های نظارت بر محیط Andrade and Camos, 2002گیرد )ها مورد استفاده قرار میآن

(، Ghanbarzadeh et al. 2015ویژه برای ارزیابی ذیایر(، برآورد توده زنده و مدیریت زیست محیطیی بسییار حیااز اهمییت اسیت )     

بیازطراحی   ومطالعات راه کارهای کیاربردی جدییدی در جایت بابیود صییادی، نحیوه اسیتفاده         عالوه بر موارد ذکر شده نتایج این

 .(McAllister and Peterman, 1992) نمایدی تورها برای گونه های مورد باره برداری ارااه میهشمه

( در یلییج  Purse Seineای )کاسههای مام و هدف برای صیادی با تورهای یکی از گونه Dussumieria acutaکمان ساردین رنگین

-فارس است، زیرا از این گونه به طور گسترده برای تولید پودر ماهی در صنعت تولید غذای آبزیان و سیایر موجیودات اسیتفاده میی    

. (Kim and Mendis, 2006) باشید گردد. عالوه بر موارد اشاره شده این گونه دارای تنوع باه در فرآوری سنتی و صنایع تبدیلی میی 

، پنجیزاری  Pelates quadrilineatusی هایاریط  کمیان گونیه هیای دیگیری ماننید یلیی      به طور معمول عالوه بیر سیاردین رنگیین   

Leiognathus daure لکه دار و گوافNematalosa nasus گردد. لذا همواره ای به صورت ضمنی برداشت میکاسه نیز در روش صید

ادی به نحوی که کمترین ضرر را به دیگر آبزیان غیر هدف وارد نماید، حیااز اهمییت میی   تخمین هشمه تور مناسب برای روش صی
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وزن به عنوان ی  مدل تشریح کننده رشد گونیه و سین مفیید    -بنابراین اهمیت مطالعات طول .(Methot and Wetzel, 2013)باشد

برکاه  صید ضمنی و صدمه به دیگر ذییایر ماهییان   گردد عالوه کند زیرا باعث میبرای برداشت ماهی بی  از پی  نمود پیدا می

مطالعه حاضر بیا هیدف   . (Methot and Wetzel, 2013) وری افزای  یابدبا انتخاب زمان، ادوات و روش مناسب صیادی، میزان باره

که بیشترین میزان صیید   N. nasusو  P. quadrilineatus ،L. daureکمان و سه گونه ینرنگ ینساردگونه  وزن-رابطه طولبررسی 

 دهند در سواحل عسلویه یلیج فارس صورت پذیرفت.ضمنی این گونه را تشکیل می

 مواد و روش ها

 ی، پنجزارsPelates quadrilineatu یهااریط یلیمشتمل بر هاار گونه  ینمونه ماه 2688مطالعه در مجموع  ینبه منظور انجا  ا

Leiognathus daure گواف ،Nematalosa nasus کمان  ینرنگ ین( و ساردیضمن ید)به عنوان صDussumieria acuta    بیه عنیوان(

فاصله گره  ) یاتورکاسه یلهبوس 95 ینتا فرورد 94آذرماه  یزمان فاصلدر حد  (N, 52°34'E'27°27) یههدف( از سواحل عسلو یدص

متیر و  یلیم 01/0قت با د یجیتالد کولیس از استفاده با هاطول نمونه یریگ. اندازهیدگرد یدمتر( ص 225و طول  متریلیم20تا گره 

 یید محاسیبه گرد    =bLaWوزن بیا اسیتفاده از معادلیه    -گر  انجا  شد. رابطیه طیول   01/0با دقت  یجیتالوزن با استفاده از ترازو د

(Ricker, 1973 که در آن )W  ،وزن )گر ( استL متر(، سانتی) کلطولa  ،عرض از مبداb هیای باشد. عاملییط م یبش a  وb  در

 ینیان طماسیطح   مچنیین، شید. ه  یلتبید  یتمبه لگار log w = log a +b log Lبا استفاده از رابطه :  ییط یونرگرس یلو تحل یهتجز

 یتدر سیا  موجیود  یجبیا نتیا   ( بدست آمده از ایین مطالعیه  bو  a) وزن-رابطه طول هایعامل سپس. یدگرد یینتع bو  a برای 95٪

Fishbase یسهمقا ( شدندFroese 1998, 2006.) 

 نتایج

نشیان داده شیده اسیت. بیشییه ضیریب       1در جیدول  ی حاصل از این تحقیق مورد مطالعه هایگونهوزن -رابطه طول یبررس یجنتا

بدسیت آمید.    N. nasusو  P. quadrilineautusبه ترتیب برای گونه های  928/0و کمینه آن به میزان  986/0همبستگی به میزان 

محاسیبه   D. acutaبرای گونیه   0118/0 و کمترین میزان N. nasusبرای گونه  0276/0به مقدار  (a) عرض از مبدابیشترین میزان 

 .Lبرای گونه  02/3میزان آن به مقدار بیشترین و  96/2به مقدار  N. nasusبرای گونه  (bیط ) یبششد. همچنین کمترین میزان 

daure (.1ل بدست آمد )جدو 

 ، خلیج فارسهای مورد مطالعه در سواحل عسلویهوزن گونه-نتایج بررسی رابطه طول :1جدول 

  
 طول

 )سانتی متر( 

 وزن

 )گر ( 
      

 بیشینه کمینه بیشینه کمینه تعداد گونه ها
عرض از 

 (a) مبدا

شیب 

 (b) خط

ضریب 

 (2r)  همبستگی

محدوده اطمینان 

 (a) عرض از مبدا

محدوده اطمینان 

 (b) شیب خط

الگوی 

 رشد

D.acuta 1337 1/8 6/20 01/31 26/12 0118/0 98/2 964/0 0182/0-0078/0  ایزومتری  09/3-85/2 

L.daure 237 4/8 8/15 65/100 81/180 0179/0 02/3 979/0 045/0-012/0 22/3-9/2  ایزومتری 

N.nasus 331 9/7 3/14 55/102 37/160 0276/0 96/2 928/0 027/0-113/0 07/3-84/2  ایزومتری 

P.quadrilineautus 783 3/19 5/60 62/410 69/540 0174/0 99/2 986/0 030/0-0087/0 13/3-81/2  ایزومتری 

 بحث

 در مطالعیات  های مورد بررسی ایزومتری  اسیت. وزن در مطالعه حاضر نشان داد که الگوی رشد در تمامی گونه-نتیجه رابطه طول

ثبت شده است.  14/3و در اندونزی  03/3،  ترکیه 99/2، ایران 63/2در فیلیپین  Dussumieria acuta پیشین این مقدار برای گونه

 Nematalosaبرای گونه   گزارش شده است. 11/3 در کشور فیلیپین به مقدار  Leiognathus daureهمچنین شیب یط برای گونه
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nasus  در تایوان ثبت شده و برای گونه   67/3در هین و  10/3ن، در پاکستا 94/2 این میزانPelates quadrilineatus     نییز تنایا

 (. Froese and Pauly, 2015صورت گرفته است ) 95/2ی  گزارش از کشور ترکیه و به میزان 

ای طول و وزن هویژگیبدست آمد که همبستگی باهی بین  289/0-869/0( در این مطالعه به میزان 2rدامنه ضریب همبستگی )

مندی را در ایتیار وزن اطالعات سود-نتایج مطالعات رابطه طول رسددهد. به نظر میهای مورد مطالعه را نشان میگونهبین 

ین ترن مناسبو شنایت های اقتصادیسازد با محاسبه الگوی رشد گونهزیرا این اطالعات آن ها را قادر می ،دهدمحققان قرار می

 بدون آسیب بع طبیعیهای صیادی بپردازند که پیامد آن برداشت حداکثری از منابرداشت به اصالح و بازطراحی تورها و روشسن 

 نسل آینده یواهد بود. یبه منابع تامین کننده
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Abstract 

To evaluate the relationship among the length-weight species Rainbow sardine (Dussumieria acuta), 

Fourlined terapon  (Pelates quadrilineatus), Goldstripe ponyfish (Leiognathus daure) and Bloch,s gizzard 

shad (Nematalosa nasus), 2688 the number of fish samples from Assaluyeh coast between December 

2015 to April 2016 caught by Purse Seine and then morphometry of sample were done. Total lengths 

(±1.0 mm) and body weight (±0.1 g) were recorded for each fish. Based on the results, isometric growth 

pattern showed in all species studied and compute correlation coefficient between the samples at a rate of 

0.928-0.986 respectively, that indicating the similarity of these results with other studies in the Persian 

Gulf. Although, in the same way intercept (a) and the slope (b) were similar in a way that by increasing 

the slope of the line from the intercept they are reduced. 

Keywords: Length-weight relationship, Sardin, Assaluyeh, Persian Gulf  
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